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Objectius Recerca                           Metodologia                          Recull Casos                          

• Entrevistes retailers

• Fonts secundàries

• 15 països

• 130 casos

• 10 sectors

• 40 seleccionats

• Identificar retailers

amb valors com a 

factor de 

competitivitat

• Aprendre de com 

competeixen

• 40 Retailers

• Concepte

• Valors 

• Factors clau d’èxit



Strategy I Internationalisation I Cross Channel I Innovation I Consumer Insights

Partner Worldwide Network



Llar i Decoració

Moda i Complements Oci i Tecnologia Hostaleria Salut i Bellesa

Alimentació i Multi-categories

Clients 
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“Vull treballar per a una 

empresa que contribueixi i 

formi part de la comunitat”





Font: Union&Webster Inc. Commissioned by Zendesk. Multinational Survey 7.000 interviews, January 2017

77% consumidors prefereixen comprar productes       

d’empreses que demostren responsabilitat   

amb la comunitat

disposats a pagar entre 5% i 10% més



la contaminació mata 9 milions de persones l’any               

➔ 16% morts al món 
Font: The Lancet





estem esgotant els recursos



però seguim malbaratant i llençant els residus 



1/3 dels aliments 

produïts per al 

consum humà es 

perden o llencen
Fonts: FAO i World Resources Institute



què podem fer?  



Retail & Valors: 40 empreses compromeses   

Font: KISS Retail, Estudi “Retail i Valors” encarregat per Comertia. Novembre 2018
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planeta i medi ambient

desenvolupament social

comunitat local

cura dels treballadors

ètica empresarial



Prevalença valors / consciències segons ZONA GEOGRÀFICA

Font: KISS Retail, Estudi “Retail i Valors” encarregat per Comertia. Novembre 2018



• 115 botigues + online

• 13.500 

• 1.200 M€

• Medicaments, bellesa, 
cosmètica, alimentació 
saludable... 







dóna feina i forma en l’ofici a futurs agricultors

l’hort de Dis-Chem Foundation alimenta a 10.000 persones/mes  

Font: Forbes, Març 2018





• 2.532 botigues (súpers i conveniència) + online + 1.079 funeràries

• 64.000 

• 10.800 M€

• alimentació,                                                                                                      
serveis funeraris











• 90 botigues + online

• 4.185 

• 730 M€

• productes i sistemes 
per ordenar







Fortes habilitats  

Actitud positiva

Capacitats creatives  

Competències organitzatives

Competitivitat



Salaris molt superiors 

Beneficis socials

Inversió superior en formació

Fons per als empleats: beques i donacions

➔ Els empleats són la prioritat    





Raj Sisodia,                                            
Co-fundador del Conscious Capitalism. 
1ª Conferència Europea. Barcelona, Juliol 2018



Raj Sisodia,  Co-fundador del Conscious Capitalism. 
1ª Conferència Europea. Barcelona, Juliol 2018



evolució % població mundial en pobresa extrema  



Raj Sisodia,  Co-fundador del Conscious Capitalism. 
1ª Conferència Europea. Barcelona, Juliol 2018

empreses amb propòsit, “amb cor” :  ROI x 7,7



valors com a factor competitiu







Resum: Retail amb VALORS com a factor de competitivitat 

Marques que aporten un valor addicional i diferencial

Clients cada cop més conscients les prefereixen 

Empreses amb un “propòsit” o raó d’existir generen                     
+ riquesa i la reverteixen també en fer el bé comú

Líders amb consciència que prioritzen aquests valors

Avenços i accés a la tecnologia → l’avantatge competitiu es 
centrarà en la Visió, Cultura d’empresa i Valors de la Marca

Font: KISS Retail, Estudi “Retail i Valors” 
encarregat per Comertia. Novembre 2018



Tinguem cura 

d’aquest tresor

Minimitzem l’impacte negatiu



gràcies!

Tinguem cura de 

les PERSONES

Ajudem a les més 

necessitades

Elles cuidaran  

les empreses 

amb valors 

responsables

magdaespuga@kissretail.com


